#ESTUDOEMCASA
BLOCO Nº 17
ANO(S)

10º ano

APRENDIZAGENS
ESSENCIAIS

DISCIPLINA História B e Área de Integração
- História B –Identificar/aplicar o conceito: Contrato Social
Examinar o fenómeno revolucionário oitocentista, enquanto afirmação da
supremacia do princípio da soberania nacional sobre o da legitimidade
dinástica
Área de Integração-Problematizar o conceito de democracia, relacionandoo com o contexto histórico em análise
Indagador/ Investigador/ Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado/autónomo
(A, B, C, D, H, I)

Título/Tema(s) do Bloco
As origens da ideologia liberal

Doc.1
“Para compreender bem o que é o poder político e recuar à sua causa, torna-se necessário considerar o estado
em que todos os homens se encontram naturalmente: é um estado de perfeita liberdade, em que regulam as
suas ações e dispõem dos seus bens e pessoas (…) nos limites da lei natural (….)
É também estado de igualdade, no qual todo o poder e toda a jurisdição são recíprocos, ninguém dispondo
mais deles do que outrem (…)
De cada vez que um certo número de homens, renunciam, cada um por si, ao seu poder de fazer executar a
lei natural e a cedem à coletividade, então, e só então, nasce uma sociedade política ou civil (…)
A lei positiva primeira e fundamental é a que estabelece o poder legislativo (…) que não é só poder supremo
do Estado, mas permanece sagrado e imutável nas mãos daquele a quem a comunidade uma vez confiou.”
Jonh Locke, Ensaio sobre a verdadeira origem e extensão do poder civil, 1690

1- Relacione os princípios expressos por J. Locke com o ataque ao absolutismo.
Doc.2
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2- Caracterize o pensamento religioso do iluminismo
Doc.3
“Um povo livre obedece, mas não serve; tem chefes, e não senhores; obedece às leis; mas só obedece às
leis; e é pela força das leis que não obedece aos homens ”
Rousseau, Contrato Social, 1762

Doc.4

3- Explique o conceito de Contrato Social segundo Rousseau.
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